
Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 1 – 113 – Poz. 15 
 

15 
15  

UCHWAŁA Nr 238/XXXVII/2009 

RADY MIASTA I GMINY GĄBIN 

z dnia 2 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Górki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŎn. zm.) oraz art. 15 i 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 
póŎn. zm.), w zwiņzku z uchwałņ nr 281/XLII/2006 
Rady Miasta i Gminy Gņbin z dnia 30 maja 2006r. 
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miejscowoŌci Górki, zmienionej 
uchwałņ nr 92/XIV/2008 z dnia 27 lutego 2008r., 
Rada Miasta i Gminy Gņbin uchwala, co nastňpu-
je: 

§ 1. 

Uchwala siň zmianň miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Gņbin dla ob-
szaru miejscowoŌci Górki, zwanņ dalej planem, po 
stwierdzeniu jej zgodnoŌci z ustaleniami studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Gņbin zatwierdzo-
nym uchwałņ nr 40/V/99 Rady Miasta i Gminy 
Gņbin z dnia 31 marca 1999r., składajņcy siň z: 

1) czňŌci tekstowej stanowiņcej treŌń uchwały 
planu, 

2) czňŌci graficznej, którņ jest rysunek planu w 
skali 1:1000 stanowiņcy załņcznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały, bňdņcy integralnņ czňŌciņ 
planu, 

3) rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglňdnionych uwag do projektu planu, sta-
nowiņce załņcznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

4) rozstrzygniňcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy, stanowiņce załņcznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 

Granice planu, które okreŌla załņcznik nr 1, do 
uchwały nr 92/XIV/2008 Rady Miasta i Gminy Gņ-
bin z dnia 27 lutego 2008r., zmieniajņcej uchwałň 
nr 281/XLII/2006 Rady Miasta i Gminy Gņbin z 
dnia 30 maja 2006r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Gņbin, 
oznaczone sņ na rysunku planu. 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 3. 

Celem planu jest ustalenie warunków zrównowa-
Őonego rozwoju miejscowoŌci Górki, polegajņcych 
na wyznaczeniu nowych obszarów budowlanych 
oraz uporzņdkowaniu terenów juŐ zainwestowa-
nych, a takŐe stworzeniu warunków dla ochrony 
Ōrodowiska i terenów rolniczych. 

§ 4. 

Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) planie - naleŐy przez to rozumień ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w § 1 ni-
niejszej uchwały, 

2) uchwale – naleŐy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň, o ile z treŌci przepisu nie wy-
nika inaczej, 

3) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek planu w skali 1:1000, stanowiņcy 
załņcznik nr 1 do uchwały, 

4) przepisach odrňbnych – naleŐy przez to ro-
zumień przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz ograniczenia w dyspo-
nowaniu terenami, zawarte w prawomoc-
nych decyzjach administracyjnych, 

5) obszarze obowiņzywania planu – naleŐy 
przez to rozumień obszar w granicach 
przedstawionych na rysunku planu, 

6) terenie – naleŐy przez to rozumień teren o 
okreŌlonym przeznaczeniu lub o odrňb-
nych zasadach zagospodarowania, wy-
dzielony na rysunku planu liniami rozgra-
niczajņcymi, 

7) dostňpie do drogi publicznej – naleŐy przez 
to rozumień bezpoŌredni dostňp do tej 
drogi lub inny sposób dostňpu okreŌlony 
w przepisach odrňbnych, 
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8) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy 
przez to rozumień przeznaczenie, ustalone 
w planie przewaŐajņce na danym terenie, 

9) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy 
przez to rozumień rodzaje przeznaczenia 
innego niŐ podstawowe, które uzupełnia 
przeznaczenie podstawowe, 

10) powierzchni zabudowy – naleŐy przez to 
rozumień zabudowanņ obiektami kubatu-
rowymi powierzchniň działki, 

11) intensywnoŌci zabudowy – naleŐy przez to 
rozumień stosunek sumy powierzchni, li-
czonej po zewnňtrznym obrysie murów, 
wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków zlokalizowanych na 
działce, do powierzchni działki, 

12) maksymalnej wysokoŌci zabudowy – nale-
Őy przez to rozumień maksymalnņ wyso-
koŌń obiektu mierzonņ od poziomu terenu 
rodzimego przy najniŐej połoŐonym wej-
Ōciu do budynku do najwyŐszego punktu 
przekrycia dachu, 

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień wyznaczone na działce 
linie, okreŌlajņce najmniejszņ dopuszczal-
nņ odległoŌń lica budynku od linii rozgra-
niczajņcej dróg, ciņgów pieszo-jezdnych, 
granic działek lub innego obiektu, zgodnie 
z rysunkiem planu, 

14) obowiņzujņcej linii zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień liniň, wzdłuŐ której obo-
wiņzuje nakaz lokalizowania obiektów. 
Ustalenie to uznaje siň za spełnione, jeŐeli 
co najmniej 70% powierzchni jednej fron-
towej Ōciany budynku pokrywa siň z wy-
znaczonņ na rysunku planu obowiņzujņca 
liniņ zabudowy, 

15) usługach – naleŐy przez to rozumień sa-
modzielne obiekty budowlane lub wydzie-
lone pomieszczenia w budynkach o innej 
funkcji niŐ usługowa, słuŐņce działalnoŌci, 
której celem jest zaspokojenie potrzeb 
ludnoŌci, nie wytwarzajņcej bezpoŌrednio, 
metodami przemysłowymi dóbr material-
nych, 

16) usługach nieuciņŐliwych – naleŐy przez to 
rozumień działalnoŌń usługowņ nie zali-
czanņ do przedsiňwziňń mogņcych znaczņ-
co oddziaływań na Ōrodowisko, dla których 
raport nie jest wymagany zgodnie z obo-
wiņzujņcymi przepisami odrňbnymi, 

17) zabudowie zagrodowej – naleŐy przez to 
rozumień w szczególnoŌci budynki miesz-
kalne, budynki gospodarcze lub inwentar-

skie w rodzinnych gospodarstwach rol-
nych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz 
w gospodarstwach leŌnych, 

18) liniach rozgraniczajņcych - naleŐy przez to 
rozumień, wyznaczone na rysunku planu, 
linie wydzielajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospo-
darowania, 

19) zieleni nieurzņdzonej – naleŐy przez to ro-
zumień istniejņce naturalne skupiska ziele-
ni niskiej i zadrzewieŊ, 

20) reklamie – naleŐy przez to rozumień grafikň 
umieszczonņ na materialnym podłoŐu lub 
formň przestrzennņ niosņcņ przekaz infor-
macyjno-reklamowy, 

21) szyldzie – naleŐy przez to rozumień ze-
wnňtrzne oznaczenie stałego miejsca wy-
konywania przez przedsiňbiorcň działalno-
Ōci gospodarczej, zawierajņce oznaczenie 
przedsiňbiorcy - firmň lub nazwň przedsiň-
biorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w 
przypadku osoby fizycznej – imiň i nazwi-
sko przedsiňbiorcy oraz nazwň, pod którņ 
wykonuje działalnoŌń gospodarczņ oraz 
zwiňzłe okreŌlenie przedmiotu wykonywa-
nej działalnoŌci gospodarczej, 

22) urzņdzenia infrastruktury technicznej- na-
leŐy przez to rozumień obiekty budowlane, 
budowle oraz urzņdzenia, w rozumieniu 
przepisów odrňbnych, zwiņzane z obsługņ 
technicznņ terenów o funkcji podstawo-
wej. 

2. Definicje pozostałych pojňń nie wymienionych 
powyŐej a uŐytych w niniejszej uchwale znajdu-
jņ siň w przepisach odrňbnych. 

§ 5. 

Dla obszaru objňtego granicami okreŌlonymi w 
§ 2 niniejszej uchwały ustala siň: 

1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie 
terenu, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
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nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy, 

7) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie na 
podstawie przepisów odrňbnych, 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci, 

9) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy, 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, 

11) zasady tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania i uŐytkowania terenów, 

12) stawkň procentowņ, na podstawie której 
okreŌla siň jednorazowņ opłatň wynikajņcņ ze 
wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w zwiņzku z 
uchwaleniem planu. 

§ 6. 

Niniejszy plan nie zawiera ustaleŊ, z racji braku 
ich wystňpowania na terenie objňtym planem lub 
braku potrzeby ich okreŌlenia, dotyczņcych: 

1) granic obszarów wymagajņcych przeprowa-
dzenia scaleŊ i podziału nieruchomoŌci, 

2) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, 

3) terenów górniczych, 

4) obszarów naraŐonych na niebezpieczeŊstwo 
powodzi, 

5) obszarów zagroŐonych osuwaniem siň mas 
ziemnych. 

§ 7. 

1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu sņ ustaleniami obowiņzujņcymi: 

1) granica obszaru objňtego ustaleniami planu, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) obowiņzujņce linie zabudowy, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

5) przeznaczenie terenów. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1 majņ charakter informa-
cyjny. 

 

Rozdział 2 
Zakres ustaleń planu 

§ 8. 

Na obszarze objňtym granicami planu wydziela 
siň tereny oznaczone na rysunku planu symbola-
mi cyfrowo-literowymi, dla których ustala siň na-
stňpujņce podstawowe przeznaczenie terenu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolnostojņcej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej bliŎniaczej lub wolnostojņcej, ozna-
czone na rysunku planu symbolem MNi, 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej rezydencjonalnej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem MNr, 

4) tereny zabudowy usługowej i zabudowy 
mieszkaniowej dla właŌciciela usług, ozna-
czone na rysunku planu symbolem U/MN, 

5) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem U, 

6) tereny urzņdzeŊ komunikacji kołowej i usług, 
oznaczone na rysunku planu symbolem KS/U, 

7) teren zieleni urzņdzonej, oznaczony na rysun-
ku planu symbolem ZP, 

8) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZL, 

9) tereny upraw rolnych przeznaczone do dole-
sieŊ, oznaczone na rysunku planu symbolem 
DZL, 

10) tereny rolnicze (uprawy polowe, łņki, pastwi-
ska) w granicach ciņgów ekologicznych, obni-
ŐeŊ dolinnych z zadrzewieniami Ōródpolnymi 
oznaczone na rysunku planu symbolem Rz, 

11) tereny infrastruktury technicznej (ujňcie wody 
i stacja uzdatniania wody), oznaczone na ry-
sunku planu symbolem W, 

12) teren wód powierzchniowych - zbiornik wod-
ny, oznaczony na rysunku planu symbolem 
WS, 

13) tereny komunikacji oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDZ, KDL, KDD, KPJ. 

§ 9. 

Plan ustala zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego poprzez: 
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1) obowiņzek lokalizowania zabudowy na działce 

lub zespołach działek zgodnie z ustaleniami ry-
sunku planu dotyczņcymi nieprzekraczalnej i 
obowiņzujņcej linii zabudowy: 

a) dla istniejņcej zabudowy, znajdujņcej siň w 
całoŌci miňdzy liniņ rozgraniczajņcņ ulicy 
(drogi), a wyznaczonymi w planie liniami 
zabudowy, plan dopuszcza bieŐņcņ konser-
wacjň oraz przebudowň tej zabudowy, usta-
lajņc jednoczeŌnie moŐliwoŌń jej odtworze-
nia oraz rozbudowy jedynie w granicach 
obszaru wyznaczonego przez linie zabudo-
wy, 

b) dla istniejņcej zabudowy, znajdujņcej siň w 
czňŌci miňdzy liniņ rozgraniczajņcņ ulicy 
(drogi), a wyznaczonymi w planie liniami 
zabudowy, plan dopuszcza poza bieŐņcņ 
konserwacjņ tej zabudowy takŐe moŐliwoŌń 
jej przebudowy i nadbudowy w istniejņcym 
obrysie budynku, a rozbudowň i odtworze-
nie jedynie w granicach obszaru wyznaczo-
nego przez linie zabudowy. 

c) nakaz usytuowania zabudowy wzdłuŐ obo-
wiņzujņcej linii zabudowy nie dotyczy: 

- obiektów juŐ istniejņcych, które mogņ 
podlegań remontowi, przebudowie, roz-
budowie lub nadbudowie oraz innym 
pracom budowlanym zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi i ustaleniami szczegó-
łowymi dla terenów, 

- obiektów uzupełniajņcych funkcjň pod-
stawowņ takich jak: samodzielne obiekty 
usługowe, garaŐe, zabudowania gospo-
darcze, obiekty infrastruktury technicznej 
itp. 

- w przypadkach wymienionych powyŐej 
obowiņzujņcņ liniň zabudowy traktowań 
naleŐy jako nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy. 

d) plan dopuszcza przekroczenie obowiņzujņcej 
linii zabudowy niekubaturowymi czňŌciami 
budynku takimi jak: schody, balkony, tarasy, 
gzymsy oraz inne, zgodnie z przepisami od-
rňbnymi pod warunkiem, Őe nie wychodzņ 
one poza liniň rozgraniczajņcņ terenu np.: na 
ulicň, drogň lub plac. 

2) plan dopuszcza lokalizacjň zabudowy gospo-
darczej i garaŐy w granicach działek, pod wa-
runkiem spełnienia wymogów wynikajņcych z 
przepisów odrňbnych; 

3) obowiņzek stosowania na terenach przezna-
czonych do zabudowy, budynków o podob-
nych parametrach w zakresie wysokoŌci i 

kształtu dachu oraz o ujednoliconej kolorysty-
ce elewacji oraz dachów, 

4) zakaz stosowania jaskrawej, kontrastowej 
kolorystyki elewacji i dachów budynków, 

5) zakaz lokalizowania obiektów i urzņdzeŊ tele-
fonii komórkowej na terenach przeznaczo-
nych pod zabudowň mieszkaniowņ, 

6) plan ustala moŐliwoŌń rozmieszczania reklam 
w liniach rozgraniczajņcych dróg, na całym 
obszarze planu, w uzgodnieniu z właŌciwym 
zarzņdcņ dróg, 

7) dopuszcza siň szyldy, informujņce o działal-
noŌci prowadzonej na tych terenach, nakazu-
jņc wkomponowanie ich w ogrodzenie lub w 
elewacje budynku, 

8) w zabudowie usługowej o charakterze pu-
blicznym naleŐy przewidzień stosowne przed-
siňwziňcia z zakresu obrony cywilnej okreŌlo-
ne w przepisach szczególnych dotyczņcych 
obronnoŌci i bezpieczeŊstwa paŊstwa. 

§ 10. 

Plan ustala nastňpujņce zasady lokalizacji i gaba-
ryty ogrodzeŊ: 

1) ogrodzenia działek budowlanych muszņ byń 
lokalizowane w wyznaczonych na rysunku pla-
nu liniach rozgraniczajņcych dróg, 

2) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodzeniach 
przy drogach o szerokoŌci mniejszej niŐ 8m 
muszņ zostań cofniňte o minimum 2m w sto-
sunku do linii rozgraniczajņcej drogi wyznaczo-
nej na rysunku planu, 

3) dla ogrodzeŊ frontowych (od strony drogi) 
ustala siň: 

a) obowiņzek stosowania ogrodzeŊ aŐuro-
wych, w których powierzchnia przeŌwitu 
wynosi min. 30%, 

b) moŐliwoŌń zastosowania podmurówki o 
maksymalnej wysokoŌci 0,6m, 

c) wysokoŌń maksymalnņ ogrodzenia razem z 
podmurówkņ: 1,8m, 

d) zakaz stosowania ogrodzeŊ pełnych oraz 
ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych, przy 
czym preferowane sņ ogrodzenia z kamie-
nia, cegły, drewna, metalu w barwach do-
stosowanych do kolorystyki budynku, 

4) dla ogrodzeŊ bocznych (miňdzy działkami bu-
dowlanymi) ustala siň: 

a) moŐliwoŌń zastosowania podmurówki o 
maksymalnej wysokoŌci 0,6m, 
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b) wysokoŌń maksymalnņ ogrodzenia razem z 
podmurówkņ: 1,8m. 

5) na terenach oznaczonych symbolem Rz do-
puszcza siň wyłņcznie realizacjň ogrodzeŊ z ma-
teriałów takich jak: siatka, drewno oraz drut, 
bez moŐliwoŌci realizacji podmurówki, w przy-
padku grodzenia terenu w poprzek rowów, 
obowiņzuje nakaz zapewnienia ich droŐnoŌci i 
umoŐliwienia przepływu wody. 

§ 11. 

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z 
ustaleniami planu, dopuszcza siň ich uŐytkowanie 
w sposób dotychczasowy 

§ 12. 

Plan ustala zasady ochrony Ōrodowiska przyrodni-
czego: 

1. Na całym obszarze plan zakazuje: 

1) lokalizowania przedsiňwziňń mogņcych 
zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko, z wyjņtkiem realizowania inwestycji ce-
lu publicznego, 

2) wprowadzania nieoczyszczonych Ōcieków 
do wód powierzchniowych lub do gruntu 
oraz tworzenia i utrzymywania otwartych 
kanałów Ōciekowych, 

3) samowolnego wycinania drzew, przy czym 
dopuszcza siň wycinanie drzew w przypad-
kach stwarzajņcych bezpoŌrednie zagroŐe-
nie dla Őycia ludzi oraz utraty mienia lub 
stanowiņcych przeszkodň dla lokalizacji 
obiektów kubaturowych oraz urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej, a takŐe w zwiņzku z 
budowņ lub przebudowņ dróg oraz zagraŐa-
jņcych bezpieczeŊstwu ruchu drogowego, 
za zgodņ odpowiednich organów. 

2. Na terenach oznaczonych w planie symbolami 
KS/U, U/MN i U dopuszcza siň przedsiňwziňcia, 
mogņce potencjalnie oddziaływań na Ōrodowi-
sko. 

3. Plan ustala, zgodnie z obowiņzujņcymi przepi-
sami z zakresu ochrony Ōrodowiska, nastňpujņ-
ce rodzaje terenów podlegajņcych ochronie 
akustycznej, dla których obowiņzujņ dopusz-
czalne poziomy hałasu zgodnie z przepisami 
odrňbnymi: 

1) tereny MN, MNi, MNr jako tereny przezna-
czone pod zabudowň mieszkaniowņ, 

2) tereny U/MN, jako tereny przeznaczone na 
cele mieszkaniowo-usługowe, 

3) tereny ZP, jako tereny przeznaczone na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 

4. Na terenach wymienionych w pkt 2 wartoŌci 
dopuszczalnego poziomu hałasu w Ōrodowi-
sku, nie powinny przekraczań wielkoŌci okre-
Ōlonych w aktualnie obowiņzujņcych przepi-
sach odrňbnych. 

5. Plan ustala obowiņzek: 

1) ochrony powietrza atmosferycznego po-
przez zastosowanie w obiektach o charakte-
rze usługowym instalacji, których eksplo-
atacja nie spowoduje przekroczenia stan-
dardów jakoŌci powietrza poza terenem, do 
którego prowadzņcy instalacje posiada tytuł 
prawny, 

2) ochrony istniejņcego układu hydrograficz-
nego przed zanieczyszczeniem, zasypywa-
niem bņdŎ przekształceniem istniejņcych 
rowów i cieków w otwarte kanały odprowa-
dzajņce Ōcieki bytowo-gospodarcze; prze-
kształcanie moŐliwe jest jedynie w przypad-
ku budowy przepustów na drogach oraz do-
jazdach do działek budowlanych, 

3) maksymalnego zachowania istniejņcej zie-
leni, pojedynczych drzew i krzewów oraz ich 
skupisk, 

4) prowadzenia na terenach lasów gospodarki 
leŌnej zgodnie z aktualnymi przepisami od-
rňbnymi. 

6. Cały obszar planu znajduje siň w granicach 
GostyniŊsko - GņbiŊskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu. W tym wzglňdzie plan utrzy-
muje zakazy, nakazy i ograniczenia zawarte w 
przepisach odrňbnych dotyczņcych tego obsza-
ru. 

7. Plan ustala ochronň wód podziemnych na ca-
łym obszarze opracowania, które znajduje siň 
w granicach terenu Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych (GZWP) poprzez: 

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i 
urzņdzeŊ, w których prowadzona działal-
noŌń moŐe spowodowań zanieczyszczenie 
gruntów lub wód, bez zaprojektowania i 
wykonania odpowiednich zabezpieczeŊ; 

2) obowiņzek prowadzenia właŌciwych zasad 
nawoŐenia gleb i stosowania Ōrodków 
ochrony roŌlin, zgodnie z przepisami odrňb-
nymi, 

3) obowiņzek stosowania niezbňdnych zabez-
pieczeŊ technicznych dla ochrony Ōrodowi-
ska, szczególnie wód podziemnych i po-
wierzchniowych przy realizacji nowych in-
westycji. 
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§ 13. 

Plan ustala zasady ochrony dziedzictwa kulturo-
wego, zabytków i dóbr kultury współczesnej pole-
gajņce na ochronie, zgodnie z przepisami odrňb-
nymi, zabytków archeologicznych - stanowisk 
archeologicznych o nr ew. AZP 51-54/18, AZP 51-
54/42, AZP 51-54/43, AZP 51-54/44, AZP 51-54/45, 
AZP 51-54/46, AZP 51-54/47, AZP 51-54/48, AZP 
51-54/49, AZP 51-54/50 oznaczone graficznie na 
rysunku planu. 

1. W obszarze zlokalizowanych stanowisk arche-
ologicznych wszelkie, projektowane działania 
zwiņzane z zabudowņ i zagospodarowaniem 
ich terenu muszņ byń uzgodnione z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków, który okreŌli 
szczegółowe warunki dopuszczenia do ich re-
alizacji ze stanowiska konserwatorskiego oraz 
zakres niezbňdnych do przeprowadzenia prac 
archeologicznych wyprzedzajņcych przystņpie-
nie do realizacji ewentualnych projektowanych 
inwestycji. 

2. Na obszarze planu nie wystňpujņ obiekty zali-
czane do dóbr kultury współczesnej. 

§ 14. 

1. Plan ustala parametry i wskaŎniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu do-
tyczņce: 

1) nieprzekraczalnej wysokoŌci zabudowy 
mieszkaniowej, usługowej i gospodarczej, 

2) maksymalnej intensywnoŌci zabudowy, 

3) maksymalnej powierzchni zabudowy, 

4) minimalnej powierzchni biologicznie czyn-
nej, 

5) nachylenia połaci dachowych. 

2. WielkoŌci parametrów i wskaŎników, o których 
mowa w ust. 1. okreŌlone sņ w ustaleniach 
szczegółowych dla terenów. 

§ 15. 

Plan ustala nastňpujņce zasady i warunki w zakre-
sie scalania i podziału nieruchomoŌci: 

1) plan nie ustala granic obszarów wymagajņcych 
przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nierucho-
moŌci, 

2) plan ustala szczegółowe zasady i warunki sca-
lania i podziału nieruchomoŌci: 

a) obowiņzek zastosowania dla nieruchomoŌci 
powstałych w wyniku scalania i podziału pa-
rametrów zgodnych z ustaleniami zapisa-
nymi w „Ustaleniach szczegółowych dla te-
renów” (rozdział 3 niniejszej uchwały), 

b) obowiņzek zapewnienia dla nieruchomoŌci 
powstałych w wyniku scalania i podziału 
dostňpu do drogi publicznej, zgodnie z usta-
leniami planu oraz zgodnie z przepisami 
zawartymi w ustawach dotyczņcych gospo-
darki nieruchomoŌciami oraz warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadań 
budynki i ich usytuowanie, 

3) scalanie i podział nieruchomoŌci na działki 
budowlane inne niŐ wskazane na rysunku pla-
nu moŐe nastņpiń pod warunkiem: 

a) wykonania projektu zagospodarowania te-
renu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
dla poszczególnych terenów oraz zgodnie z 
przepisami dotyczņcymi gospodarki nieru-
chomoŌciami oraz warunkami technicznymi 
jakim powinny odpowiadań budynki i ich 
usytuowanie, 

b) nieograniczania prawa do zabudowy na 
działkach sņsiednich, 

4) plan zachowuje istniejņce w dniu wejŌcia w 
Őycie ustaleŊ planu wyodrňbnione działki bu-
dowlane oraz zachowuje działki powstałe w 
wyniku wydzielenia dróg wyznaczonych na ry-
sunku planu, dajņc moŐliwoŌń ich zagospoda-
rowania nawet wówczas, gdy nie spełniajņ 
okreŌlonej w planie minimalnej powierzchni i 
szerokoŌci frontowej działki. MoŐliwoŌń lokali-
zacji zabudowy na tych działkach musi spełniań 
wymogi wynikajņce z przepisów odrňbnych 
oraz z przepisów szczegółowych dla poszcze-
gólnych terenów. 

§ 16. 

1. Plan ustala zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) obowiņzuje wyposaŐenie wszystkich tere-
nów przeznaczonych pod zabudowň w sieci, 
powiņzane z istniejņcymi i projektowanymi 
systemami uzbrojenia gminy w sposób 
zgodny z lokalnym planem rozwoju, za-
twierdzonym odrňbnņ uchwałņ Rady Miasta 
i Gminy Gņbin: 

a) wodociņgowņ, 

b) kanalizacji sanitarnej, 

c) gazowņ, 

d) elektrycznņ i telekomunikacyjnņ, 

2) lokalizacjň podstawowych urzņdzeŊ linio-
wych, podziemnego i naziemnego uzbroje-
nia, niezbňdnego dla obsługi terenów: 

a) w liniach rozgraniczajņcych dróg pu-
blicznych i ciņgach pieszo-jezdnych, za 
zezwoleniem właŌciwego zarzņdcy drogi, 
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b) w pasach terenów o granicach okreŌlo-
nych liniami zabudowy i liniņ rozgrani-
czajņcņ drogi, za zgodņ właŌciciela terenu 
i na warunkach okreŌlonych przez zarzņ-
dzajņcego sieciņ, 

c) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
siň budowň sieci poza terenami wymie-
nionymi w podp. a) i b) pod warunkiem, 
Őe zostanie zachowana moŐliwoŌń reali-
zacji przeznaczenia danego terenu we-
dług zasad i warunków ustalonych w 
planie i wynikajņcych z odrňbnych prze-
pisów, 

d) na całym obszarze planu dopuszcza siň 
lokalizowanie obiektów infrastruktury 
technicznej: stacji transformatorowych, 
stacji telekomunikacyjnych, podziemnych 
przepompowni Ōcieków i innych urzņ-
dzeŊ technicznych nie oznaczonych na 
rysunku planu na podstawie opracowaŊ 
technicznych, bez koniecznoŌci zmiany 
planu; 

3) obowiņzuje zachowanie istniejņcych urzņ-
dzeŊ nadziemnych i podziemnych uzbroje-
nia terenów, z dopuszczeniem rozbudowy i 
przebudowy urzņdzeŊ w przypadku kolizji z 
planowanym zagospodarowaniem terenu 
lub ze wzglňdów technicznych, 

4) dla urzņdzeŊ liniowych uzbrojenia przebie-
gajņcych przez tereny działek ustala siň ko-
niecznoŌń zapewnienia dostňpu w celu wy-
konywania bieŐņcych konserwacji. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodň plan ustala: 

1) zasilanie poprzez ujňcie wody i stacjň wodo-
ciņgowņ zlokalizowanņ na terenie oznaczo-
nym symbolami: 1W i 2W poprzez czňŌcio-
wo zrealizowanņ sień wodociņgowņ oraz z 
innych ujňń zlokalizowanych poza obszarem 
gminy; 

2) rozbudowň i przebudowň sieci wodociņgo-
wej dla obsługi nowych terenów prowadziń 
naleŐy w oparciu o warunki i dane technicz-
ne uzyskane od zarzņdzajņcego sieciņ; 

3) obowiņzek lokalizacji projektowanych wo-
dociņgów w terenach ograniczonych liniami 
rozgraniczajņcymi ulic, zgodnie z warunka-
mi okreŌlonymi w odrňbnych przepisach; 
lokalizacja poza terenami ulic moŐe nastņpiń 
za zgodņ właŌciciela terenu i na warunkach 
okreŌlonych przez zarzņdzajņcego sieciņ; 

4) obowiņzek wyposaŐenia projektowanej sieci 
w hydranty przeciwpoŐarowe według zasad 
okreŌlonych w odrňbnych przepisach, 

5) dopuszcza siň indywidualne ujňcia wody na 
działkach, do czasu zapewnienia wszystkim 
odbiorcom dostawy wody z gminnej sieci 
wodociņgowej. 

3. W zakresie odprowadzania Ōcieków sanitar-
nych, plan ustala: 

1) docelowņ budowň systemu zbiorczej kanali-
zacji sanitarnej, w ramach realizacji pro-
gramu porzņdkowania gospodarki Ōcieko-
wej w gminie Gņbin; 

2) odprowadzenie Ōcieków bytowo - gospo-
darczych i przemysłowych ze wszystkich te-
renów wyznaczonych pod zabudowň przez 
sień kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni, 
której lokalizacja wyznaczona bňdzie poza 
obszarem objňtym planem w ramach pro-
gramu o którym mowa w pkt 1); 

3) obowiņzek lokalizowania projektowanych 
kanałów sanitarnych grawitacyjnych i ci-
Ōnieniowych w liniach rozgraniczajņcych 
ulic, zgodnie z warunkami okreŌlonymi w 
odrňbnych przepisach; lokalizacja poza te-
renami ulic moŐe nastņpiń za zgodņ właŌci-
ciela terenu i na warunkach okreŌlonych 
przez zarzņdzajņcego sieciņ; 

4) dopuszcza siň lokalizowanie przepompowni 
Ōcieków na całym obszarze planu pod wa-
runkiem uzyskania prawa do dysponowania 
odpowiednim na ten cel terenem; 

5) dopuszcza siň kanalizacjň indywidualnņ i 
gromadzenie Ōcieków na terenie nierucho-
moŌci, w zbiornikach bezodpływowych, z 
obowiņzkiem zapewnienia okresowego wy-
wozu zgromadzonych nieczystoŌci do stacji 
zlewnej Ōcieków, do czasu objňcia obszaru 
obsługņ gminnej sieci zbiorczej kanalizacji 
sanitarnej; po jej wybudowaniu obowiņzuje 
podłņczenie wszystkich zabudowanych dzia-
łek do sieci i likwidacja zbiorników bezod-
pływowych; 

6) zakazuje siň odprowadzania nieoczyszczo-
nych Ōcieków do wód powierzchniowych i 
do ziemi. 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
plan ustala: 

1) powierzchniowe odprowadzanie wód opa-
dowych, na terenach zabudowy, na teren 
własnej działki i przez infiltracjň do gruntu w 
przypadku niewystarczajņco chłonnej po-
wierzchni biologicznej działki naleŐy zapew-
niń retencjň wody w zbiornikach lokalizowa-
nych w obrňbie działki; 
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2) dopuszcza siň rozwiņzania indywidualne dla 
odprowadzania wód opadowych z ulic, w 
tym: spływ powierzchniowy, rowy przy-
droŐne, rowy retencyjne i retencyjno-
infiltracyjne oraz kanalizacjň deszczowņ; 

3) moŐliwoŌń wprowadzania wód opadowych i 
roztopowych odprowadzanych z powierzch-
ni dróg, parkingów, z terenów działalnoŌci 
gospodarczej i usług do wód powierzch-
niowych i do ziemi, po uprzednim oczysz-
czeniu, zgodnie z warunkami okreŌlonymi w 
odrňbnych przepisach; 

4) zachowanie istniejņcych na obszarze objň-
tym planem rowów i cieków o okresowym 
przepływie, które mogņ byń odbiornikami 
wód opadowych i roztopowych, z nastňpu-
jņcymi zastrzeŐeniami: 

a) właŌciciele gruntów, przez które przebie-
gajņ rowy melioracyjne majņ obowiņzek 
utrzymania ich w dobrym stanie tech-
nicznym poprzez zapewnienie droŐnoŌci 
przepływu oraz ochrony przed zanie-
czyszczaniem i zasypywaniem, 

b) dostňp do rowów w celach konserwacyj-
nych naleŐy zapewniń poprzez zachowa-
nie obustronnych pasów ochronnych 
wolnych od zabudowy i trwałych nanie-
sieŊ; szerokoŌń pasa ochronnego powin-
na wynosiń nie mniej niŐ 3,0m od obu 
krawňdzi rowu, 

c) na odcinkach kolidujņcych z terenami 
projektowanej zabudowy, dopuszcza siň 
zmianň przebiegu rowów; projekt prze-
budowy powinien uwzglňdniań moŐli-
woŌń dostosowania przebiegu rowów do 
układu dróg, zastņpienia czňŌci rowów 
kolektorami deszczowymi oraz w sposób 
kompleksowy ujmowań ich regulacjň w 
zakresie dostosowania do odbioru prze-
pływów deszczowych o zwiňkszonym na-
tňŐeniu, spowodowanym przyszłym 
uszczelnieniem zlewni, w uzgodnieniu z 
właŌciwymi organami. 

d) zakazuje siň likwidacji rowów bez zapew-
nienia odpływu wód opadowych z tere-
nów. 

5. W zakresie zasilania w energiň elektrycznņ plan 
ustala: 

1) zasilanie z istniejņcej i projektowanej sieci 
elektroenergetycznej napowietrzno - ka-
blowej Ōredniego (15 kV) i niskiego napiň-
cia, po jej rozbudowie oraz bezpoŌredni 
dosył energii elektrycznej do odbiorców 

poprzez przyłņcza elektroenergetyczne ni-
skiego napiňcia, 

2) budowň, przebudowň, modernizacjň sieci 
oraz budowň urzņdzeŊ elektroenergetycz-
nych w uzgodnieniu i na warunkach okre-
Ōlonych przez właŌciwy zakład energetycz-
ny, 

3) budowň liniowych odcinków sieci energe-
tycznych oraz stacji transformatorowych w 
liniach rozgraniczajņcych dróg, 

4) moŐliwoŌń lokalizacji poza liniami rozgra-
niczajņcymi dróg: 

a) linii energetycznych, 

b) stacji transformatorowych, z obowiņz-
kiem zapewnienia dojazdu do drogi pu-
blicznej, 

c) dopuszcza siň moŐliwoŌń przebiegu sie-
ci elektroenergetycznej napowietrznej 
poza liniami rozgraniczajņcymi dróg 
pod warunkiem uzyskania zgody wła-
Ōciciela terenu, przez który sień ma 
przebiegań; 

5) szerokoŌń stref bezpieczeŊstwa dla prze-
biegu napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych LN15kV - 12m (po 6m od osi linii 
na stronň), 

6) w strefach bezpieczeŊstwa plan ustala: 

a) zakaz lokalizacji budynków na stały po-
byt ludzi, 

b) moŐliwoŌń lokalizacji innych obiektów 
po uzyskaniu opinii zakładu energe-
tycznego, 

c) zakaz nasadzeŊ drzew i krzewów tych 
gatunków, których naturalna wysokoŌń 
moŐe przekraczań 3m, 

d) nakaz przycinania drzew i krzewów, 

7) prowadzenie budowy i przebudowy istnie-
jņcej sieci elektroenergetycznej w oparciu 
o warunki przyłņczenia i umowy przyłņ-
czeniowe zawierane przez właŌciwy zakład 
energetyczny z podmiotami ubiegajņcymi 
siň o przyłņczenie do sieci. IloŌń i lokaliza-
cja stacji trafo SN/NN wynikań bňdzie ze 
zgłoszenia zapotrzebowania na moc przez 
nowo budowane obiekty, 

8) moŐliwoŌń przebudowy istniejņcej sieci w 
przypadku wystņpienia kolizji projektowa-
nego zagospodarowania terenu i układu 
komunikacyjnego z istniejņcņ infrastruktu-
rņ elektroenergetycznņ; realizacja jej moŐe 
zostań wykonana przez właŌciciela sieci na 
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koszt podmiotu, który tň zmianň powodu-
je, po zawarciu stosownej umowy o prze-
budowň sieci, 

9) plan dopuszcza prowadzenie sieci w for-
mie kablowej oraz przebudowň istniejņcej 
sieci napowietrznej 15kV, 

10) dopuszcza siň zagospodarowanie wyzna-
czonych stref bezpieczeŊstwa bez potrzeby 
zmiany niniejszego planu w przypadku 
przebudowy, likwidacji lub skablowania 
istniejņcych sieci Ōredniego napiňcia. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan ustala: 

1) ogrzewanie budynków ze Ŏródeł ekologicz-
nie czystych (tj. energia elektryczna, gaz 
przewodowy lub z butli, olej opałowy nisko-
siarkowy do 0,3%, ekogroszek i inne). Ko-
minki stanowiń mogņ jedynie dodatkowe 
Ŏródło ogrzewania obiektów, 

2) moŐliwoŌń stosowania do ogrzewania alter-
natywnych noŌników energetycznych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz dla celów go-
spodarczych i grzewczych plan ustala: 

1) zaopatrzenie w gaz z indywidualnych Ŏródeł, 

2) docelowe zaopatrzenie z gminnej sieci ga-
zowniczej. 

8. W zakresie telekomunikacji plan ustala: 

1) obsługň z istniejņcej i projektowanej sieci te-
lekomunikacyjnej w liniach rozgraniczajņ-
cych dróg, pod warunkiem uzyskania zgody 
właŌciciela, 

2) moŐliwoŌń przebiegu telefonicznych linii 
napowietrznych poza liniami rozgraniczajņ-
cymi dróg pod warunkiem zapewnienia słu-
ŐebnoŌci gruntowej dla tej sieci, 

3) bezpoŌredniņ obsługň abonentów telefo-
nicznych za poŌrednictwem indywidualnych 
przyłņczy na warunkach okreŌlonych przez 
odpowiedniego operatora telekomunikacyj-
nego. 

§ 17. 

W zakresie zasad gospodarki odpadami plan usta-
la: 

1. Gromadzenie i selekcjň odpadów na posesjach 
w urzņdzeniach przystosowanych do ich gro-
madzenia zgodnie z obowiņzujņcym regulami-
nem utrzymania porzņdku i czystoŌci gminy, 

2. MoŐliwoŌń lokalizacji pojemników na odpady 
segregowane w liniach rozgraniczajņcych dróg 
dojazdowych oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDZ, KDL, KDD. 

§ 18. 

Plan ustala zasady modernizacji i rozbudowy ist-
niejņcych dróg oraz budowy nowych na obszarze 
obowiņzywania planu: 

1. Powiņzanie układu komunikacyjnego obszaru 
objňtego planem z układem zewnňtrznym sta-
nowi droga powiatowa, oznaczona symbolem 
1KDZ oraz droga gminna, oznaczona na rysun-
ku planu symbolem 7KDL. 

2. Obsługň komunikacyjnņ obszaru objňtego pla-
nem stanowiņ: drogi zbiorcze, lokalne, dojaz-
dowe oraz ciņgi pieszo-jezdne, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 

1) KDZ - droga zbiorcza, 

2) KDL - drogi lokalne, 

3) KDD - drogi dojazdowe, 

4) KPJ - ciņgi pieszo-jezdne. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 plan 
ustala nastňpujņce szerokoŌci w liniach rozgra-
niczajņcych: 

1) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KDZ -zmienna od 12 do 21m, 

2) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 2KDL -zmienna od 15 do 25m, 

3) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 3KDL -2Im, 

4) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 4KDL -zmienna od 15 do 22m, 

5) dla dróg oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od 5KDL do 9KDL - 15m, 

6) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 10KDD -15m 

7) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1 1KDD–10m, 

8) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 12KDD -zmienna od 10 do 15m, 

9) dla dróg oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: od 13KDD do 20KDD-12m, 

10) dla dróg oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: od 21KDD do 34KDD oraz od 
38KDD do 40KDD-10m, 

11) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 35KDD-zmienna od 8 do 10m, 

12) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 36KDD-zmienna od 10 do 
14,5m, 
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13) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 37KDD-zmienna od 8,5 do 14m, 

14) dla dróg oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 41KPJ i 42KPJ-10m, 

15) dla dróg oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: od 43KPJ do 54KPJ- 8m, 

16) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 55KPJ -6,5m, 

17) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 56KPJ - zmienna od 5 do 7m, 

18) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 57KPJ -5m 

19) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 58KPJ -zmienna od 6 do 8m 

4. Plan ustala moŐliwoŌń obsługi działek budow-
lanych z dróg dojazdowych wewnňtrznych nie-
oznaczonych na rysunku planu, przyjmujņc ich 
minimalnņ szerokoŌń w liniach rozgraniczajņ-
cych nie mniejszņ niŐ: 

1) 7m - dla obsługi maksymalnie 4 działek, 

2) 8m - dla obsługi powyŐej 4 działek, 

3) dla dróg nieprzelotowych słuŐņcych obsłu-
dze powyŐej dwóch działek plan nakłada 
obowiņzek zakoŊczenia takiej drogi placem 
do zawracania o minimalnych wymiarach 
12,5x12,5m. 

5. Plan ustala obowiņzek zapewnienia miejsc po-
stojowych na działkach budowlanych przy 
uwzglňdnieniu nastňpujņcych wskaŎników: 

1) 2 miejsca postojowe/1 lokal mieszkalny, 

2) 2 miejsca postojowe/100m² powierzchni 
uŐytkowej usług, 

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 1W, 2W -1 miejsce na 100 uŐyt-
kowników; 

4) w przypadku terenów o dopuszczonych kil-
ku funkcjach, miejsca postojowe naleŐy za-
pewniń oddzielnie dla kaŐdej funkcji. 

6. Plan ustala zagospodarowanie terenów dróg i 
ciņgów pieszo-jezdnych polegajņce na: 

1) kształtowaniu nawierzchni ulic i chodników 
w sposób umoŐliwiajņcy bezkolizyjne korzy-
stanie osobom niepełnosprawnym, 

2) ujednoliceniu kolorystyki i rodzajów mate-
riałów uŐytych do: 

a) budowy nawierzchni, w szczególnoŌci 
chodników, placów, miejsc postojowych, 

b) urzņdzeŊ wyposaŐenia (latarnie, kosze, 
ławki itp.), 

c) budowli i urzņdzeŊ technicznych (szafki 
energetyczne i telekomunikacyjne, stacje 
transformatorowe itp.), 

7. MoŐliwoŌci lokalizacji poza jezdniņ obiektów 
małej architektury, zieleni urzņdzonej, ciņgów 
komunikacji pieszej i rowerowej, miejsc par-
kingowych ogólnodostňpnych, przystanków 
komunikacji zbiorowej, urzņdzeŊ zwiņzanych z 
eksploatacjņ dróg oraz urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej, jeŐeli zezwalajņ na to przepisy od-
rňbne. 

8. Na terenach wyznaczonych przez linie rozgra-
niczajņce dróg obowiņzujņ ustalenia dotyczņce: 

1) ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
zawarte w § 9, 

2) tymczasowego zagospodarowania, urzņ-
dzania oraz uŐytkowania terenów zawarte w 
§ 11, 

3) ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego zawarte w § 12, 

4) ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków 
i dóbr kultury współczesnej zawarte w § 13, 

5) modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów infrastruktury technicznej zawarte w 
§ 16. 

9. Zakaz urzņdzania parkingów na terenach nie-
budowlanych. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 19. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 1MN do 14MN oraz od 33MN do 36MN 
plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna wolnostojņca, z obiek-
tami i urzņdzeniami towarzyszņcymi - zabudo-
waniami gospodarczymi i garaŐami - wbudo-
wanymi w bryłň budynku lub wolnostojņcymi. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi nieuciņŐliwe zwiņzane z zaopatrze-
niem mieszkaŊców, wbudowane w bryłň 
budynku lub wolnostojņce, 

2) urzņdzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych (stacje transformatorowe, 
przepompownie Ōcieków itp.) z zapewnio-
nym dostňpem do drogi publicznej. 
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3. Charakter działaŊ: 

1) realizacja nowej zabudowy, 

2) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐli-
woŌciņ przebudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy i odbudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) scalanie i podział nieruchomoŌci moŐe na-
stņpiń według proponowanych podziałów 
wyznaczonych na rysunku planu lub z za-
chowaniem nastňpujņcych zasad: 

a) minimalna szerokoŌń frontu nowej dział-
ki: 18m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale: 1200m², 

c) minimalny kņt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego - 45°, 

2) dla działek, których szerokoŌń frontu jest 
mniejsza od 18m a wiňksza od 14m, plan 
dopuszcza moŐliwoŌń realizacji zabudowy 
jednorodzinnej wolnostojņcej bezpoŌrednio 
przy granicy przy zachowaniu innych wy-
mogów wynikajņcych z ustaleŊ niniejszego 
planu oraz przepisów odrňbnych, 

3) nieprzekraczalna wysokoŌń zabudowy: 

a) mieszkaniowej i mieszkaniowo - usługo-
wej - 2 kondygnacje naziemne, z moŐli-
woŌciņ realizacji trzeciej kondygnacji jako 
poddasza uŐytkowego w bryle dachu, bez 
moŐliwoŌci podpiwniczenia, razem o 
maksymalnej wysokoŌci 10m, 

b) usługowej -1 kondygnacja naziemna, z 
moŐliwoŌciņ realizacji drugiej kondygna-
cji jako poddasza uŐytkowego w bryle 
dachu, bez moŐliwoŌci podpiwniczenia, 
razem o maksymalnej wysokoŌci 8m, 

c) gospodarczej, garaŐy - 1 kondygnacja na-
ziemna, bez moŐliwoŌci podpiwniczenia, 
o maksymalnej wysokoŌci 7m, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25%, 

5) maksymalna intensywnoŌń zabudowy: 0,5, 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 60%. 

5. Architektura: 

1) dachy: 

a) dwuspadowe i wielospadowe o nachyle-
niu połaci dachowych od 30º do 45º dla 
budynków mieszkalnych i usługowych, 

nachylenie połaci jednakowe dla wszyst-
kich budynków na działce, 

b) jednospadowe i wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachowych od 15º do 45º dla 
wolnostojņcych garaŐy, budynków go-
spodarczych i inwentarskich, 

2) kolorystyka oraz materiał dachów i elewacji: 

a) dachy - pokrycia bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cemen-
towa oraz inne materiały naŌladujņce da-
chówkň, o kolorystyce jednakowej lub 
podobnej dla wszystkich obiektów na 
działce, kolor: ceglany, brņz, grafitowy, z 
zakazem stosowania kolorów jaskra-
wych, 

b) elewacje - tynki białe lub w gamie kolo-
rów pastelowych oraz cegła, kamieŊ i 
drewno w barwach naturalnych. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) obowiņzujņ nakazy i zakazy ustalone w 
przepisach odrňbnych dotyczņcych Gosty-
niŊsko-GņbiŊskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, 

2) obowiņzek spełnienia ustaleŊ dotyczņcych: 

a) ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego zawartych w § 9, 

b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeŊ zawar-
tych w § 10, 

c) tymczasowego zagospodarowania, urzņ-
dzania oraz uŐytkowania terenów zawar-
tych w § 11, 

d) ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego zawartych w § 12, 

e) parametrów i wskaŎników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu zawartych w § 14, 

f) scalania i podziału istniejņcych działek 
zdrowotnych w § 15, 

g) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej zawar-
tych w § 16, 

h) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji zawartych w § 18. 

3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 6MN, 7MN, 9MN, 11MN, 12MN, 
13MN, 14MN, na obszarze zlokalizowania 
stanowisk archeologicznych obowiņzujņ wa-
runki ochrony i nakazy okreŌlone w ustale-
niach ogólnych niniejszego planu - § 13, 
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4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 
8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 
14MN, 35MN, 36MN ze wzglňdu na mniej 
korzystne warunki gruntowo-wodne, plan 
ustala obowiņzek przeprowadzenia przez 
inwestora rozpoznania warunków podłoŐa 
w celu prawidłowego posadowienia zabu-
dowy, 

5) w odległoŌci 6m od osi istniejņcych napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych 15kV 
obowiņzuje zakaz lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej oraz zabudowy przeznaczo-
nej na stały pobyt ludzi; lokalizacja innych 
obiektów budowlanych wymaga uzyskania 
zgody zakładu energetycznego. 

§ 20. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 15MN do 32MN oraz od 37MN do 
43MN plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna wolnostojņca, z obiek-
tami i urzņdzeniami towarzyszņcymi - zabudo-
waniami gospodarczymi i garaŐami, wbudo-
wanymi w bryłň budynku. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi nieuciņŐliwe zwiņzane z zaopatrze-
niem mieszkaŊców wbudowane w bryłň 
budynku, 

2) urzņdzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych (stacje transformatorowe, 
przepompownie Ōcieków itp.) z zapewnio-
nym dostňpem do drogi publicznej. 

3. Charakter działaŊ: 

1) realizacja nowej zabudowy, 

2) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐli-
woŌciņ przebudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy i odbudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) scalanie i podział nieruchomoŌci moŐe na-
stņpiń według proponowanych podziałów 
wyznaczonych na rysunku planu lub z za-
chowaniem nastňpujņcych zasad: 

a) minimalna szerokoŌń frontu nowej dział-
ki: 18m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale: 

- dla terenów od 15MN do 32MN oraz 
od 37MN do 41MN- 400m², 

- dla terenów od 42MN do 43MN - 
600m², 

c) minimalny kņt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego - 45°, 

2) dla działek których szerokoŌń frontu jest 
mniejsza od 18m a wiňksza od 14m, plan 
dopuszcza moŐliwoŌń realizacji zabudowy 
jednorodzinnej wolnostojņcej bezpoŌrednio 
przy granicy przy zachowaniu innych wy-
mogów wynikajņcych z ustaleŊ niniejszego 
planu oraz przepisów odrňbnych, 

3) nieprzekraczalna wysokoŌń zabudowy: 

a) mieszkaniowej i mieszkaniowo - usługo-
wej - 2 kondygnacje naziemne, z moŐli-
woŌciņ realizacji trzeciej kondygnacji jako 
poddasza uŐytkowego w bryle dachu, bez 
moŐliwoŌci podpiwniczenia, razem o 
maksymalnej wysokoŌci 10m, 

b) gospodarczej, garaŐy - 1 kondygnacja na-
ziemna, bez moŐliwoŌci podpiwniczenia, 
o maksymalnej wysokoŌci 7m, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30%, 

5) maksymalna intensywnoŌń zabudowy: 0,6, 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 60%. 

5. Architektura: 

1) dachy: 

a) dwuspadowe i wielospadowe o nachyle-
niu połaci dachowych od 30º do 45º dla 
budynków mieszkalnych i usługowych, 

b) jednospadowe i wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachowych od 15º do 45º dla 
wolnostojņcych garaŐy i budynków go-
spodarczych, 

2) kolorystyka oraz materiał dachów i elewacji: 

a) dachy - pokrycia bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cemen-
towa oraz inne materiały naŌladujņce da-
chówkň, o kolorystyce jednakowej lub 
podobnej dla wszystkich obiektów na 
działce, kolor: ceglany, brņz, grafitowy, z 
zakazem stosowania kolorów jaskra-
wych, 

b) elewacje - tynki białe lub w gamie kolo-
rów pastelowych oraz cegła, kamieŊ i 
drewno w barwach naturalnych. 
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6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) obowiņzujņ nakazy i zakazy ustalone w 
przepisach odrňbnych dotyczņcych Gosty-
niŊsko-GņbiŊskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, 

2) obowiņzek spełnienia ustaleŊ dotyczņcych: 

a) ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego zawartych w § 9, 

b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeŊ zawar-
tych w § 10, 

c) tymczasowego zagospodarowania, urzņ-
dzania oraz uŐytkowania terenów zawar-
tych w § 11, 

d) ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego zawartych w § 12, 

e) parametrów i wskaŎników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu zawartych w § 14, 

f) scalania i podziału istniejņcych działek 
zawartych w § 15, 

g) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej zawar-
tych w § 16, 

h) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji zawartych w § 18. 

3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 21MN, 23MN, 38MN, 39MN, 
40MN na obszarze zlokalizowania stanowisk 
archeologicznych obowiņzujņ warunki 
ochrony i nakazy okreŌlone w ustaleniach 
ogólnych niniejszego planu - §13, 

4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 15MN, 18MN, 22MN, 25MN, 
26MN, 27MN ze wzglňdu na mniej korzystne 
warunki gruntowo-wodne, plan ustala obo-
wiņzek przeprowadzenia przez inwestora 
rozpoznania warunków podłoŐa w celu pra-
widłowego posadowienia zabudowy, 

5) obowiņzek zachowania istniejņcej kapliczki 
przydroŐnej znajdujņcej siň przy terenie 
oznaczonym na planie symbolem 15MN (lo-
kalizacja kapliczki zgodnie z rysunkiem pla-
nu), 

6) w odległoŌci 6m od osi istniejņcych napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych 15kV 
obowiņzuje zakaz lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej oraz zabudowy przeznaczo-
nej na stały pobyt ludzi; lokalizacja innych 
obiektów budowlanych wymaga uzyskania 
zgody zakładu energetycznego. 

 

§ 21. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 44MN do 54MN plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna wolnostojņca z obiek-
tami i urzņdzeniami towarzyszņcymi: 

1) usługami nieuciņŐliwymi, zwiņzanymi z za-
opatrzeniem mieszkaŊców - wbudowanymi 
w bryłň budynku lub wolnostojņcymi,. 

2) zabudowaniami gospodarczymi i garaŐami - 
wbudowanymi w bryłň budynku lub wolno-
stojņcymi, 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zabudowa zagrodowa z obiektami i urzņ-
dzeniami towarzyszņcymi: 

a) zabudowaniami gospodarczymi i gara-
Őami - wbudowanymi w bryłň budynku 
lub wolnostojņcymi, 

b) usługami nieuciņŐliwymi, bezpoŌrednio 
zwiņzanymi z produkcjņ rolniczņ. 

2) urzņdzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych (stacje transformatorowe, 
przepompownie Ōcieków itp.) z zapewnio-
nym dostňpem do drogi publicznej. 

3. Charakter działaŊ: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐli-
woŌciņ remontu, przebudowy i rozbudowy 
w ramach istniejņcego siedliska, 

2) realizacja nowej zabudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) scalanie i podział nieruchomoŌci moŐe na-
stņpiń według proponowanych podziałów 
wyznaczonych na rysunku planu lub z za-
chowaniem nastňpujņcych zasad: 

a) minimalna szerokoŌń frontu nowej dział-
ki: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej - 18m, 

- dla zabudowy zagrodowej - 25m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale:  

- dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej 1200m², 

- dla zabudowy zagrodowej - 2000m², 

c) minimalny kņt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego - 60°, 
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2) dla działek, których szerokoŌń frontu jest 
mniejsza od 18m a wiňksza od 14m, plan 
dopuszcza moŐliwoŌń realizacji zabudowy 
jednorodzinnej wolnostojņcej bezpoŌrednio 
przy granicy przy zachowaniu innych wy-
mogów wynikajņcych z ustaleŊ niniejszego 
planu oraz przepisów odrňbnych, 

3) nieprzekraczalna wysokoŌń zabudowy: 

a) mieszkaniowej - 2 kondygnacje naziem-
ne, z moŐliwoŌciņ realizacji trzeciej jako 
poddasza w bryle dachu, bez moŐliwoŌci 
podpiwniczenia, razem o maksymalnej 
wysokoŌci 10m, 

b) usługowej, gospodarczej, garaŐy - 1 kon-
dygnacja naziemna, bez moŐliwoŌci pod-
piwniczenia, o maksymalnej wysokoŌci 
7m, 

c) budynki i urzņdzenia techniczne słuŐņce 
produkcji rolnej - 12m, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej: 25%, 

b) dla zabudowy zagrodowej: 35%, 

5) maksymalna intensywnoŌń zabudowy: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej: 0,5, 

b) dla zabudowy zagrodowej: 0,5, 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej: 60%, 

b) dla zabudowy zagrodowej: 40%. 

5. Architektura: 

1) dachy: 

a) dwuspadowe i wielospadowe o nachyle-
niu połaci dachowych od 30° do 45° dla 
budynków mieszkalnych i usługowych, 

b) jednospadowe i wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachowych od 15° do 45° dla 
wolnostojņcych garaŐy, budynków go-
spodarczych i inwentarskich, 

2) kolorystyka oraz materiał dachów i elewacji: 

a) dachy - pokrycia bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cemen-
towa oraz inne materiały naŌladujņce da-
chówkň o jednakowym nachyleniu i ro-
dzaju pokrycia dla zespołu zabudowy, z 
zakazem stosowania kolorów jaskra-
wych, 

b) elewacje - tynki w gamie kolorów paste-
lowych oraz cegła, kamieŊ i drewno w 
barwach naturalnych. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) obowiņzujņ nakazy i zakazy ustalone w 
przepisach odrňbnych dotyczņcych Gosty-
niŊsko-GņbiŊskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, 

2) obowiņzek spełnienia ustaleŊ dotyczņcych: 

a) ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego zawartych w § 9, 

b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeŊ zawar-
tych w § 10, 

c) tymczasowego zagospodarowania, urzņ-
dzania oraz uŐytkowania terenów zawar-
tych w § 11, 

d) ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego zawartych w § 12, 

e) parametrów i wskaŎników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu zawartych w § 14, 

f) scalania i podziału istniejņcych działek 
zawartych w § 15, 

g) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej zawar-
tych w § 16, 

h) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji zawartych w § 18; 

3) obowiņzek zachowania kapliczki przydroŐnej 
znajdujņcej siň przy terenie oznaczonym na 
planie symbolem 47MN (lokalizacja kapliczki 
zgodnie z rysunkiem planu), 

4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 48MN, 50MN, 51MN, 52MN, 
53MN, 54MN ze wzglňdu na mniej korzystne 
warunki gruntowo-wodne, plan ustala obo-
wiņzek przeprowadzenia przez inwestora 
rozpoznania warunków podłoŐa w celu pra-
widłowego posadowienia zabudowy, 

5) obowiņzek gromadzenia i przechowywania 
nawozów wg przepisów odrňbnych; nawozy 
naturalne (obornik, kompost) w postaci sta-
łej powinny byń przechowywane na nie-
przepuszczalnych płytach, zabezpieczonych 
przed przenikaniem wycieku do gruntu oraz 
posiadajņcych instalacjň odprowadzajņcņ 
wyciek do szczelnych zbiorników. Nawóz 
naturalny w postaci płynnej (gnojowica) na-
leŐy przechowywań wyłņcznie w szczelnych 
zbiornikach, 
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6) uciņŐliwoŌń prowadzonej działalnoŌci usłu-
gowej i produkcji rolniczej powinna byń 
ograniczona do granic działki, do której wła-
Ōciciel ma tytuł prawny. 

§ 22. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 1MNi do 6MNi plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna szeregowa, bliŎniacza 
lub wolnostojņca. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi nieuciņŐliwe zwiņzane z zaopatrze-
niem mieszkaŊców (handel, rzemiosło, ga-
stronomia), wbudowane w bryłň budynku, 

2) urzņdzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych (stacje transformatorowe, 
przepompownie Ōcieków itp.) z zapewnio-
nym dostňpem do drogi publicznej, 

3) zabudowania gospodarcze i garaŐe - wbu-
dowane w bryłň budynku. 

3. Charakter działaŊ: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐli-
woŌciņ przebudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy i odbudowy, 

2) realizacja nowej zabudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) scalanie i podział nieruchomoŌci moŐe na-
stņpiń według proponowanych podziałów 
wyznaczonych na rysunku planu lub z za-
chowaniem nastňpujņcych zasad: 

a) minimalna szerokoŌń frontu nowej dział-
ki:  

- dla zabudowy jednorodzinnej szere-
gowej i bliŎniaczej - 14m,  

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojņcej - 18m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale: 

- dla zabudowy jednorodzinnej szere-
gowej i bliŎniaczej -400m², 

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojņcej -600m², 

c) minimalny kņt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego - 45°, 

d) na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 2MNi, 4MNi, 5MNi i 
6MNi plan dopuszcza zachowanie istnie-

jņcych podziałów oraz moŐliwoŌń lokali-
zacji zabudowy:  

- jednorodzinnej szeregowej i bliŎnia-
czej - nie wiňcej niŐ jeden segment na 
istniejņcej działce, 

- jednorodzinnej wolnostojņcej - jeden 
budynek mieszkalny na dwu lub wiň-
cej istniejņcych działkach, 

2) nieprzekraczalna wysokoŌń zabudowy: 

a) mieszkaniowej i mieszkaniowo - usługo-
wej - 2 kondygnacje naziemne, z moŐli-
woŌciņ realizacji trzeciej kondygnacji jako 
poddasza uŐytkowego w bryle dachu, bez 
moŐliwoŌci podpiwniczenia, razem o 
maksymalnej wysokoŌci 10 m, 

b) gospodarczej, garaŐy - 1 kondygnacja na-
ziemna, bez moŐliwoŌci podpiwniczenia, 
o maksymalnej wysokoŌci 7m, 

c) dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej 
i bliŎniaczej wysokoŌń realizowań w na-
wiņzaniu do Ōcian istniejņcego juŐ bu-
dynku. 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki: 30%, 

4) maksymalna intensywnoŌń zabudowy: 0,9, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 50%. 

5. Architektura: 

1) dachy: 

a) dla budynków mieszkalnych: płaskie, 
dwuspadowe i wielospadowe o nachyle-
niu połaci dachowych od 30º do 45º, 

b) dla wolnostojņcych garaŐy, budynków 
gospodarczych i usługowych: płaskie, 
jednospadowe i wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachowych od 10º do 30º, 

2) kolorystyka oraz materiał dachów i elewacji: 

a) dachy - pokrycia bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cemen-
towa oraz inne materiały naŌladujņce da-
chówkň, o kolorystyce jednakowej lub 
podobnej dla wszystkich obiektów na 
działce, kolor: ceglany, brņz, grafitowy, z 
zakazem stosowania kolorów jaskra-
wych, 

b) elewacje - tynki białe lub w gamie kolo-
rów pastelowych oraz cegła, kamieŊ i 
drewno w barwach naturalnych. 
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6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) obowiņzujņ nakazy i zakazy ustalone w 
przepisach odrňbnych dotyczņcych Gosty-
niŊsko-GņbiŊskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, 

2) obowiņzek spełnienia ustaleŊ dotyczņcych: 

a) ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego zawartych w § 9, 

b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeŊ zawar-
tych w § 10, 

c) tymczasowego zagospodarowania, urzņ-
dzania oraz uŐytkowania terenów zawar-
tych w § 11, 

d) ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego zawartych w § 12, 

e) parametrów i wskaŎników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu zawartych w § 14, 

f) scalania i podziału istniejņcych działek 
zawartych w § 15, 

g) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej zawar-
tych w § 16, 

h) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji zawartych w § 18. 

3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 5MNi i 6MNi na obszarze zloka-
lizowania stanowisk archeologicznych obo-
wiņzujņ warunki ochrony i nakazy okreŌlone 
w ustaleniach ogólnych niniejszego planu - 
§ 13, 

4) w odległoŌci 6m od osi istniejņcych napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych 15kV 
obowiņzuje zakaz lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej oraz zabudowy przeznaczo-
nej na stały pobyt ludzi; lokalizacja innych 
obiektów budowlanych wymaga uzyskania 
zgody zakładu energetycznego. 

§ 23. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 1MNr do 3MNr plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna wolnostojņca rezyden-
cjonalna, z obiektami i urzņdzeniami towarzy-
szņcymi - garaŐe i pomieszczenia gospodarcze, 
wbudowane w bryłň budynku mieszkalnego 
lub wolnostojņce. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi nieuciņŐliwe zwiņzane z zaopatrze-
niem mieszkaŊców, 

2) usługi pensjonatowo-hotelarskie, jako wbu-
dowane w bryłň budynku mieszkalnego lub 
obiekty wolnostojņce, 

3) urzņdzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych (stacje transformatorowa, 
przepompownie Ōcieków, itp.) z zapewnio-
nym dostňpem do drogi publicznej. 

3. Charakter działaŊ: 

1) realizacja nowej zabudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) scalanie i podział nieruchomoŌci moŐe na-
stņpiń według proponowanych podziałów 
wyznaczonych na rysunku planu lub z za-
chowaniem nastňpujņcych zasad: 

a) minimalna powierzchnia nieruchomoŌci 
po podziale 1600m², 

b) minimalna szerokoŌń frontu nowej działki 
20m, 

c) minimalny kņt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego - 60°, 

2) nieprzekraczalna wysokoŌń nowej zabudo-
wy: 

a) mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej 
i usługowej - 2 kondygnacje naziemne, z 
moŐliwoŌciņ realizacji trzeciej kondygna-
cji jako poddasza uŐytkowego w bryle 
dachu, bez moŐliwoŌci podpiwniczenia, 
razem o maksymalnej wysokoŌci 10m, 

b) gospodarczej, garaŐy - 1 kondygnacja na-
ziemna, bez moŐliwoŌci podpiwniczenia, 
o maksymalnej wysokoŌci 7m, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki: 30%, 

4) maksymalna intensywnoŌń zabudowy: 0,5, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 60%. 

5. Architektura: 

1) dachy: 

a) dla budynków mieszkalnych, mieszka-
niowo-usługowych i usługowych: pła-
skie, dwuspadowe i wielospadowe o na-
chyleniu połaci dachowych od 30º do 
45º, dopuszczalne dachy mansardowe o 
nachyleniu połaci od 15º do 60º, nachy-
lenie połaci jednakowe dla wszystkich 
budynków na działce, 

b) dla wolnostojņcych garaŐy, budynków 
gospodarczych i usługowych: płaskie, 
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jednospadowe i wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachowych od 10º do 30º, 

2) kolorystyka oraz materiał dachów i elewacji: 

a) dachy - pokrycia bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cemen-
towa oraz inne materiały naŌladujņce da-
chówkň, o kolorystyce jednakowej lub 
podobnej dla wszystkich obiektów na 
działce, kolor: ceglany, brņz, grafitowy, z 
zakazem stosowania kolorów jaskra-
wych, 

b) elewacje - tynki białe lub w gamie kolo-
rów pastelowych oraz cegła, kamieŊ i 
drewno w barwach naturalnych, zakaz 
stosowania okładzin typu siding. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) obowiņzujņ nakazy i zakazy ustalone w 
przepisach odrňbnych dotyczņcych Gosty-
niŊsko-GņbiŊskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, 

2) obowiņzek spełnienia ustaleŊ dotyczņcych: 

a) ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego zawartych w § 9, 

b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeŊ zawar-
tych w § 10, 

c) tymczasowego zagospodarowania, urzņ-
dzania oraz uŐytkowania terenów zawar-
tych w § 11, 

d) ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego zawartych w § 12, 

e) parametrów i wskaŎników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu zawartych w § 14, 

f) scalania i podziału istniejņcych działek 
zawartych w § 15, 

g) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej zawar-
tych w § 16, 

h) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji zawartych w § 18. 

3) zakaz lokalizacji zabudowy jednorodzinnej 
atrialnej i szeregowej. 

§ 24. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 1U/MN do 7U/MN plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usłu-
gowa wraz z obiektami i urzņdzeniami towarzy-
szņcymi: 

1) garaŐe, parkingi, 

2) obiekty małej architektury, 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojņca dla właŌciciela, 

2) urzņdzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych (stacje transformatorowe, 
przepompownie Ōcieków, itp.) z zapewnio-
nym dostňpem do drogi publicznej. 

3. Charakter działaŊ: realizacja nowej zabudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) scalanie i podział nieruchomoŌci moŐe na-
stņpiń według proponowanych podziałów 
wyznaczonych na rysunku planu lub z za-
chowaniem nastňpujņcych zasad: 

a) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale - 2000m², 

b) minimalna szerokoŌń frontu nowej działki 
- 25m, 

c) minimalny kņt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego -60°, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
- 35%, 

3) maksymalna intensywnoŌń zabudowy - 0,7, 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na - 40%, 

5) nieprzekraczalna wysokoŌń zabudowy: 

a) usługowej i mieszkaniowej - 2 kondygna-
cje naziemne, z moŐliwoŌciņ realizacji 
trzeciej kondygnacji jako poddasza uŐyt-
kowego w bryle dachu, bez moŐliwoŌci 
podpiwniczenia, razem o maksymalnej 
wysokoŌci 10m, 

b) gospodarczej i garaŐy - 1 kondygnacja 
naziemna, bez moŐliwoŌci podpiwnicze-
nia, o maksymalnej wysokoŌci 7m. 

5. Architektura: 

1) dachy: 

a) dla budynków mieszkalnych i usługo-
wych: płaskie, dwuspadowe i wielospa-
dowe o nachyleniu połaci dachowych od 
30º do 45º, dopuszczalne dachy mansar-
dowe o nachyleniu połaci od 15º do 60º, 
nachylenie połaci jednakowe dla wszyst-
kich budynków na działce, 

b) dla wolnostojņcych garaŐy budynków 
gospodarczych: płaskie, jednospadowe i 
wielospadowe o nachyleniu połaci da-
chowych od 10º do 30º, 
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2) kolorystyka oraz materiał dachów i elewacji: 

3) dachy - pokrycia bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cementowa 
oraz inne materiały naŌladujņce dachówkň o 
jednakowym nachyleniu i rodzaju pokrycia 
dla całego zespołu zabudowy, z zakazem 
stosowania kolorów jaskrawych, 

4) elewacje - tynki białe lub w gamie kolorów 
pastelowych oraz cegła, kamieŊ i drewno w 
barwach naturalnych, zakaz stosowania 
okładzin z tworzyw sztucznych. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) obowiņzujņ nakazy i zakazy ustalone w 
przepisach odrňbnych dotyczņcych Gosty-
niŊsko-GņbiŊskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, 

2) obowiņzek spełnienia ustaleŊ dotyczņcych: 

a) ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego zawartych w § 9, 

b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeŊ zawar-
tych w § 10, 

c) tymczasowego zagospodarowania, urzņ-
dzania oraz uŐytkowania terenów zawar-
tych w § 11, 

d) ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego zawartych w § 12, 

e) parametrów i wskaŎników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu zawartych w § 14, 

f) scalania i podziału istniejņcych działek 
zawartych w § 15, 

g) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej zawar-
tych w § 16, 

h) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji zawartych w § 18. 

3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 4U/MN, 5U/MN na obszarze zlo-
kalizowania stanowisk archeologicznych 
obowiņzujņ warunki ochrony i nakazy okre-
Ōlone w ustaleniach ogólnych niniejszego 
planu - §13, 

4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 2U/MN, 3U/MN, 4U/MN, 5U/MN, 
6U/MN ze wzglňdu na mniej korzystne wa-
runki gruntowo-wodne, plan ustala obowiņ-
zek przeprowadzenia przez inwestora rozpo-
znania warunków podłoŐa w celu prawidło-
wego posadowienia zabudowy, 

5) maksymalna ochrona zieleni istniejņcej poza 
przypadkami bezpoŌredniego zagroŐenia 
mienia i Őycia lub stanowiņcych przeszkodň 
w realizacji obiektów kubaturowych lub 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

6) w odległoŌci 6m od osi istniejņcych napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych 15kV 
obowiņzuje zakaz lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej oraz zabudowy przeznaczo-
nej na stały pobyt ludzi; lokalizacja innych 
obiektów budowlanych wymaga uzyskania 
zgody zakładu energetycznego, 

7) obowiņzek nasadzenia zieleni izolacyjnej 
przy granicach z terenami o funkcji miesz-
kaniowej. 

§ 25. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1U plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usłu-
gowa w tym usługi o charakterze publicznym, 
wraz z obiektami i urzņdzeniami towarzyszņ-
cymi: 

1) garaŐe, parkingi, 

2) obiekty małej architektury, 

3) zieleŊ izolacyjna. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: urzņdzenia infra-
struktury technicznej dla potrzeb lokalnych 
(stacje transformatorowa, przepompownie 
Ōcieków, itp.) z zapewnionym dostňpem do 
drogi publicznej. 

3. Charakter działaŊ: realizacja nowej zabudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) scalanie i podział nieruchomoŌci moŐe na-
stņpiń z zachowaniem nastňpujņcych zasad: 

a) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale - 3500m², 

b) minimalna szerokoŌń frontu nowej działki 
- 40m, 

c) minimalny kņt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego -60°, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
- 35%, 

3) maksymalna intensywnoŌń zabudowy - 0,7, 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na - 40%, 
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5) nieprzekraczalna wysokoŌń zabudowy: 

a) usługowej- 2 kondygnacje naziemne, z 
moŐliwoŌciņ realizacji trzeciej kondygna-
cji jako poddasza uŐytkowego w bryle 
dachu, bez moŐliwoŌci podpiwniczenia, 
razem o maksymalnej wysokoŌci 10m, 

b) gospodarczej i garaŐy - 1 kondygnacja 
naziemna o maksymalnej wysokoŌci 7m. 

5. Architektura: 

1) dachy: 

a) dla budynków usługowych: płaskie, 
dwuspadowe i wielospadowe o nachyle-
niu połaci dachowych od 30º do 45º, do-
puszczalne dachy mansardowe o nachy-
leniu połaci od 15º do 60º, nachylenie po-
łaci jednakowe dla wszystkich budynków 
na działce, 

b) dla wolnostojņcych garaŐy, budynków 
gospodarczych i usługowych: płaskie, 
jednospadowe i wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachowych od 10º do 30º, 

2) kolorystyka oraz materiał dachów i elewacji: 

a) dachy - pokrycia bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cemen-
towa oraz inne materiały naŌladujņce da-
chówkň o jednakowym nachyleniu i ro-
dzaju pokrycia dla całego zespołu zabu-
dowy, z zakazem stosowania kolorów ja-
skrawych, 

b) elewacje - tynki białe lub w gamie kolo-
rów pastelowych oraz cegła, kamieŊ i 
drewno w barwach naturalnych, zakaz 
stosowania okładzin z tworzyw sztucz-
nych. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) obowiņzujņ nakazy i zakazy ustalone w 
przepisach odrňbnych dotyczņcych Gosty-
niŊsko-GņbiŊskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, 

2) obowiņzek spełnienia ustaleŊ dotyczņcych: 

a) ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego zawartych w § 9, 

b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeŊ zawar-
tych w § 10, 

c) tymczasowego zagospodarowania, urzņ-
dzania oraz uŐytkowania terenów zawar-
tych w § 11, 

d) ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego zawartych w § 12, 

e) na obszarze zlokalizowania stanowisk ar-
cheologicznych obowiņzujņ warunki 
ochrony i nakazy okreŌlone w ustale-
niach ogólnych niniejszego planu - § 13, 

f) parametrów i wskaŎników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu zawartych w § 14, 

g) scalania i podziału istniejņcych działek 
zawartych w § 15, 

h) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej zawar-
tych w § 16, 

i) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji zawartych w § 18, 

j) maksymalna ochrona zieleni istniejņcej 
poza przypadkami bezpoŌredniego za-
groŐenia mienia i Őycia lub stanowiņcych 
przeszkodň w realizacji obiektów kubatu-
rowych lub urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej. 

§ 26. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 1KS/U do 2KS/U plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny urzņdzeŊ 
komunikacji kołowej. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zabudowa usługowa, 

2) garaŐe, parkingi, 

3) obiekty małej architektury, 

4) zieleŊ urzņdzona o charakterze izolacyjnym, 

5) urzņdzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych (stacje transformatorowa, 
przepompownie Ōcieków, itp.) z zapewnio-
nym dostňpem do drogi publicznej. 

3. Charakter działaŊ: realizacja nowej zabudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) scalanie i podział nieruchomoŌci moŐe na-
stņpiń z zachowaniem nastňpujņcych zasad: 

a) minimalna szerokoŌń frontu nowej działki 
-18m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale-800m², 

2) minimalny kņt nachylenia granic wydziela-
nych działek budowlanych w stosunku do 
pasa drogowego -60°, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
- 70%, 
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4) maksymalna intensywnoŌń zabudowy - 1, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na - 30%. 

6) nieprzekraczalna wysokoŌń zabudowy: 

a) urzņdzenia, obiekty i budynki komunika-
cji: 1 kondygnacja naziemna, bez moŐli-
woŌci podpiwniczenia, o maksymalnej 
wysokoŌci 7m, 

b) usługowej: 2 kondygnacje naziemne, w 
tym poddasze uŐytkowe, o maksymalnej 
wysokoŌci 10m. 

5. Architektura: 

1) dachy: płaskie, dwuspadowe i wielospado-
we o nachyleniu połaci dachowych od 30º 
do 45º, dopuszczalne dachy mansardowe o 
nachyleniu połaci od 15º do 60º, nachylenie 
połaci jednakowe w całym zespole zabudo-
wy, 

2) kolorystyka oraz materiał dachów i elewacji: 

a) dachy - pokrycia bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cemen-
towa oraz inne materiały naŌladujņce da-
chówkň o jednakowym nachyleniu i ro-
dzaju pokrycia dla całego zespołu zabu-
dowy, z zakazem stosowania kolorów ja-
skrawych, 

b) elewacje - tynki w gamie kolorów paste-
lowych oraz cegła, kamieŊ i drewno w 
barwach naturalnych, zakaz stosowania 
okładzin z tworzyw sztucznych. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) obowiņzujņ nakazy i zakazy ustalone w 
przepisach odrňbnych dotyczņcych Gosty-
niŊsko-GņbiŊskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, 

2) obowiņzek spełnienia ustaleŊ dotyczņcych: 

a) ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego zawartych w § 9, 

b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeŊ zawar-
tych w § 10, 

c) tymczasowego zagospodarowania, urzņ-
dzania oraz uŐytkowania terenów zawar-
tych w § 11, 

d) ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego zawartych w § 12, 

e) scalania i podziału istniejņcych działek 
zawartych w § 15, 

f) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej zawar-
tych w § 16, 

g) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji zawartych w § 18. 

3) uciņŐliwoŌń prowadzonej działalnoŌci usłu-
gowej powinna byń ograniczona do granic 
działki, do której właŌciciel ma tytuł prawny, 

4) obowiņzek nasadzenia zieleni izolacyjnej 
przy granicach z terenami o funkcji miesz-
kaniowej. 

§ 27. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1ZP plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: teren zieleni urzņ-
dzonej wraz z urzņdzeniami i obiektami towa-
rzyszņcymi: 

1) obiektami małej architektury, 

2) placami zabaw dla dzieci, 

3) urzņdzeniami infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych (stacje transformatorowe, 
przepompownie Ōcieków itp.) z zapewnio-
nym dostňpem do drogi publicznej, ciņgi 
komunikacji pieszej, budynki zwiņzane funk-
cjonalnie z terenami zieleni urzņdzonej, toa-
lety publiczne. 

2. Charakter działaŊ: ochrona i wzbogacenie ist-
niejņcej zieleni, nowe nasadzenia, pielňgnacja. 

3. Warunki urbanistyczne: 

1) zakaz grodzenia terenu, 

2) scalanie i podział nieruchomoŌci moŐe na-
stņpiń z zachowaniem nastňpujņcych zasad: 

a) minimalna szerokoŌń frontu nowej działki 
- 35m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale - 1100m2, 

c) minimalny kņt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego - 60°, 

4. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) obowiņzujņ nakazy i zakazy ustalone w 
przepisach odrňbnych dotyczņcych Gosty-
niŊsko-GņbiŊskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, 
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2) obowiņzek spełnienia ustaleŊ dotyczņcych: 

a) ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego zawartych w § 9, 

b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeŊ zawar-
tych w § 10, 

c) tymczasowego zagospodarowania, urzņ-
dzania oraz uŐytkowania terenów zawar-
tych w § 11, 

d) ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego zawartych w § 12, 

e) scalania i podziału istniejņcych działek 
zawartych w § 15, 

f) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej zawar-
tych w § 16, 

g) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji zawartych w § 18. 

3) obowiņzek uzupełnienia terenu zieleniņ ni-
skņ i wysokņ, 

4) zakaz urzņdzania miejsc parkingowych. 

§ 28. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 1ZL do 8ZL plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: teren lasów. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: urzņdzenia infra-
struktury technicznej dla potrzeb lokalnych. 

3. Charakter działaŊ: 

1) zachowanie leŌnego charakteru działek, 

2) ochrona Ōrodowiska, 

3) prowadzenie gospodarki leŌnej zgodnie z 
przepisami odrňbnymi. 

4. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) obowiņzujņ nakazy i zakazy ustalone w 
przepisach odrňbnych dotyczņcych Gosty-
niŊsko – GņbiŊskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, 

2) obowiņzujņ ustalenia dotyczņce zasad 
ochrony Ōrodowiska przyrodniczego okre-
Ōlone w ustaleniach ogólnych niniejszej 
uchwały w § 12, 

3) zakaz wprowadzania obiektów kubaturo-
wych z wyjņtkiem obiektów zwiņzanych z 
gospodarkņ leŌnņ, 

4) zakaz urzņdzania parkingów. 

 

 

§ 29. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 1DZL do 3DZL plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe – uprawy rolne 
przeznaczone do dolesienia. 

2. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) dopuszcza siň aktualny sposób uŐytkowania 
terenów do czasu realizacji planu, 

2) obowiņzujņ nakazy i zakazy ustalone w 
przepisach odrňbnych dotyczņcych Gosty-
niŊsko – GņbiŊskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, 

3) obowiņzujņ ustalenia dotyczņce zasad 
ochrony Ōrodowiska przyrodniczego okre-
Ōlone w ustaleniach ogólnych niniejszej 
uchwały w § 12, 

4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1DZL, 2DZL, 3DZL na obszarze 
zlokalizowania stanowisk archeologicznych 
obowiņzujņ warunki ochrony i nakazy okre-
Ōlone w ustaleniach ogólnych niniejszego 
planu - § 13, 

5) zakaz wprowadzania obiektów kubaturo-
wych na terenie dokonanych zalesieŊ, z wy-
jņtkiem obiektów zwiņzanych z gospodarkņ 
leŌnņ, 

6) ustala siň nakaz zachowania istniejņcych 
rowów i kanałów odwadniajņcych, 

7) moŐliwoŌń lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktu-
ry technicznej dla potrzeb lokalnych. 

§ 30. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 1Rz do 5Rz plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze 
(upraw polowych, łņk, pastwisk) w granicach 
ciņgów ekologicznych, obniŐeŊ dolinnych z ro-
ŌlinnoŌciņ zaroŌlowņ i zadrzewieniami oraz 
zbiornikami wodnymi i ciekami. 

2. Charakter działaŊ: 

1) zachowanie istniejņcej zieleni, 

2) ochrona istniejņcych obniŐeŊ dolinnych, 

3) obowiņzek zachowania istniejņcych rowów 
melioracyjnych. 

3. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) obowiņzujņ nakazy i zakazy ustalone w 
przepisach odrňbnych dotyczņcych Gosty-
niŊsko-GņbiŊskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, 
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2) obowiņzujņ ustalenia dotyczņce zasad 
ochrony Ōrodowiska przyrodniczego okre-
Ōlone w ustaleniach ogólnych niniejszej 
uchwały w § 12, 

3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1Rz i 3Rz na obszarze zlokalizo-
wania stanowisk archeologicznych obowiņ-
zujņ warunki ochrony i nakazy okreŌlone w 
ustaleniach ogólnych niniejszego planu - 
§ 13, 

4) z uwagi na duŐņ wraŐliwoŌń Ōrodowiska 
gruntowo-wodnego, wymagane ogranicze-
nia w stosowaniu nawozów chemicznych i 
Ōrodków ochrony roŌlin, 

5) zakaz wprowadzania obiektów kubaturo-
wych. 

§ 31. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 1W do 2W plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruk-
tury technicznej (ujňcie wody i stacja uzdatnia-
nia wody). 

2. Charakter działaŊ: zachowanie, budowa i roz-
budowa istniejņcych urzņdzeŊ. 

3. Warunki urbanistyczne: 

1) scalanie i podział nieruchomoŌci moŐe na-
stņpiń z zachowaniem nastňpujņcych zasad: 

a) minimalna szerokoŌń frontu nowej działki 
-20m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale-600m², 

2) minimalny kņt nachylenia granic wydziela-
nych działek budowlanych w stosunku do 
pasa drogowego -60°, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
- 50%, 

4) maksymalna intensywnoŌń zabudowy - 1, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na - 30%. 

6) nieprzekraczalna wysokoŌń zabudowy: 

a) urzņdzenia i budowle zwiņzane z obsługņ 
funkcji: bez moŐliwoŌci podpiwniczenia, o 
maksymalnej wysokoŌci 12m, 

b) budynki: 1 kondygnacja naziemna, o mak-
symalnej wysokoŌci 7m. 

4. Architektura budynków: 

1) dachy: płaskie, jednospadowe, dwuspado-
we i wielospadowe o nachyleniu połaci da-

chowych od 15º do 45º, nachylenie połaci 
jednakowe w całym zespole zabudowy, 

2) kolorystyka oraz materiał dachów i elewacji: 

a) dachy - pokrycia bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cemen-
towa oraz inne materiały naŌladujņce da-
chówkň o jednakowym nachyleniu i ro-
dzaju pokrycia dla całego zespołu zabu-
dowy, z zakazem stosowania kolorów ja-
skrawych, 

b) elewacje - tynki w gamie kolorów paste-
lowych oraz cegła, kamieŊ i drewno w 
barwach naturalnych, zakaz stosowania 
okładzin z tworzyw sztucznych. 

5. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) obowiņzujņ nakazy i zakazy ustalone w 
przepisach odrňbnych dotyczņcych Gosty-
niŊsko-GņbiŊskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, 

2) obowiņzek spełnienia ustaleŊ dotyczņcych: 

a) ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego zawartych w § 9, 

b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeŊ zawar-
tych w § 10, 

c) tymczasowego zagospodarowania, urzņ-
dzania oraz uŐytkowania terenów zawar-
tych w § 11, 

d) ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego zawartych w § 12, 

e) scalania i podziału istniejņcych działek 
zawartych w § 15, 

f) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej zawar-
tych w § 16, 

g) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji zawartych w § 18. 

3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1W, 2W plan ustala obowiņzek 
przeprowadzenia przez inwestora rozpozna-
nia warunków podłoŐa w celu prawidłowe-
go posadowienia zabudowy. 

§ 32. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1WS plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: teren wód po-
wierzchniowych - zbiornik wodny. 

2. Charakter działaŊ: 

1) zachowanie istniejņcych zbiorników i cieków 
wodnych, 
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2) ochrona wód przed zanieczyszczeniem. 

3. Warunki ochron, nakazy, zakazy: 

1) obowiņzujņ nakazy i zakazy ustalone w 
przepisach odrňbnych dotyczņcych Gosty-
niŊsko-GņbiŊskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, 

2) obowiņzujņ ustalenia dotyczņce zasad 
ochrony Ōrodowiska przyrodniczego okre-
Ōlone w ustaleniach ogólnych niniejszej 
uchwały w §12. 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 33. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym ustala siň stawkň procentowņ, słuŐņcņ nali-
czeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoŌci 
nieruchomoŌci w wyniku uchwalenia planu, w 
wysokoŌci: 

1) 30% dla terenów oznaczonych symbolami: MN, 
MNi, MNr, U, U/MN, KS/U; 

2) 0,1% dla terenów oznaczonych symbolami: W, 
KPJ, KDD, KDL, KDZ. 

Dla pozostałych terenów nie ustala siň stawki pro-
centowej. 

§ 34. 

W granicach planu, które okreŌlone zostały w § 2 
niniejszej uchwały, tracņ moc ustalenia „Miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Gņbin”, zatwierdzonego uchwałņ Rady 
Miasta i Gminy Gņbin nr 219/XXXI/2005 z dnia 23 
maja 2005r. 

§ 35. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczňtych przed dniem wejŌcia w 
Őycie niniejszej uchwały, a niezakoŊczonych decy-
zjņ ostatecznņ, stosuje siň ustalenia planu. 

§ 36. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Gņbin. 

§ 37. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 38. 

Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miasta i Gminy Gņbin: 

Edward Wilgocki 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 238/XXXVII/2009 

Rady Miasta i Gminy Gņbin 
z dnia 2 grudnia 2009r. 

 
Rozstrzygniňcie Rady Miasta i Gminy Gņbin o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miejscowoŌci Górki zgłoszonych w czasie wyłoŐenia planu do publicznego wglņdu 
 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiň TreŌń wniosku Oznaczenie 
numeru 

ew. działek 

Ustalenia 
projektu planu 

dla nieruchomoŌci, 
której dotyczy uwaga 

Rozstrzygniňcie Burmistrza 
w sprawie rozpatrzenia 

uwag 

Rozstrzygniňcie Rady 
Miasta i Gminy w sprawie 

rozpatrzenia uwag 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglňdniona 

Uwaga 
nieuwzglňd-

niona 

Uwaga 
uwzglňdniona 

Uwaga 
nieuwzglňd-

niona 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 12.11.2008 Jolanta i Wiesław 

WiŌniewscy 
Górki 48 

09-530 Dobrzyków 

1.Sprzeciw aby droga 5KDL 
przebiegała w obrňbie 
działki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Na dyskusji publicznej 
wniosek o przeprowadzenie 
drogi 13KDD osiowo po 
granicy działek o nr 164/1 i 
166/1. 

164/1 5KDL 
13KDD 
6MN 

+/- -   1.Uwaga nieuwzglňdniona -konieczne 
jest utrzymanie odcinka drogi 5KDL 
pomiňdzy drogami 1KDZ i 4KDL ze 
wzglňdu na optymalny przebieg drogi 
5KDL i umiejscowienia skrzyŐowania z 
drogņ 1KDZ w miejscu skrzyŐowania z 
drogņ 8KDL. Natomiast przeprowadze-
nie tej drogi przez działki o nr ew. 167/3 
lub 167/4, jest trudne do spełnienia z 
uwagi na przebiegajņcņ liniň Ōredniego 
napiňcia, której usytuowanie uniemoŐ-
liwia przeprowadzenie drogi o 
szerokoŌci 15m w liniach rozgraniczajņ-
cych. Ponadto wadņ takiego rozwiņza-
nia byłoby zbyt mała odległoŌń miňdzy 
wlotami dróg 5KDL i 8KDL do drogi 
1KDZ.  
2. Uwaga czňŌciowo uwzglňdniona -
przeprowadzono drogň osiowo na 
odcinku miňdzy drogami 6KDL i 48KPJ, 
w dalszej czňŌci, ze wzglňdu na 
istniejņcņ zabudowň wnioskodawcy jest 
to niemoŐliwe do uwzglňdnienia. 

2. 18.11.2008 Grzegorz Bujalski 
Górki 44B 

09-530 Gņbin 

Brak zgody na zapropono-
wane na rysunku planu 
połņczenie miňdzy 
działkami wnioskodawcy i 
sņsiada (p. Rogacki) 

168/3 10MN +/-    Uwaga uwzglňdniona czňŌciowo 
poprzez wprowadzenie w ustaleniach 
planu zapisów: 
- umoŐliwiajņcych scalanie i podział 
nieruchomoŌci według proponowanych 
podziałów wyznaczonych na rysunku 
planu  
- umoŐliwiajņcych scalanie i podział 
nieruchomoŌci z zachowaniem zasad 
scalania i podziału nieruchomoŌci 
podanych w ustaleniach szczegółowych 
dla terenów pod warunkiem sporzņ-
dzenia projektu zagospodarowania 
terenu nie ograniczajņcego prawa do 
zabudowy na działkach sņsiednich. 
Ponadto na rysunku planu wskazano 
moŐliwoŌń wydzielenia samodzielnych 
działek budowlanych z czňŌci nieru-
chomoŌci wnioskodawcy, które nie 
wymagajņ porozumieŊ sņsiedzkich.  

3. 18.11.2008 Kinga Rogacka 
Górki 45a 

09-530 Gņbin 

1.Propozycja przeprowa-
dzenia drogi 5KDL po 
własnoŌci wnioskodawcy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Brak zgody na propono-
wane połņczenia działek z 
działkami sņsiadów 
(Szustak, Bujalski). 

167/3 
167/4 

10MN 
51MN 

2Rz 
5KDL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+/- 

-   1. Uwaga nieuwzglňdniona -konieczne 
jest utrzymanie odcinka drogi 5KDL 
pomiňdzy drogami 1KDZ i 4KDL ze 
wzglňdu na optymalny przebieg drogi 
5KDL i umiejscowienia skrzyŐowania z 
drogņ 1KDZ w miejscu skrzyŐowania z 
drogņ 8KDL. Natomiast przeprowadze-
nie tej drogi przez działki o nr ew. 167/3 
lub 167/4, jest trudne do spełnienia z 
uwagi na przebiegajņcņ liniň Ōredniego 
napiňcia, której usytuowanie uniemoŐ-
liwia przeprowadzenie drogi o 
szerokoŌci 15m w liniach rozgraniczajņ-
cych. Ponadto wadņ takiego rozwiņza-
nia byłoby zbyt mała odległoŌń miňdzy 
wlotami dróg lokalnych do drogi 1KDZ. 
2.Uwaga uwzglňdniona czňŌciowo 
poprzez wprowadzenie w ustaleniach 
planu zapisów: 
- umoŐliwiajņcych scalanie i podział 
nieruchomoŌci według proponowanych 
podziałów wyznaczonych na rysunku 
planu, 
- umoŐliwiajņcych scalanie i podział 
nieruchomoŌci z zachowaniem zasad 
scalania i podziału nieruchomoŌci 
podanych w ustaleniach szczegółowych 
dla terenów pod warunkiem sporzņ-
dzenia projektu zagospodarowania 
terenu nie ograniczajņcego prawa do 
zabudowy na działkach sņsiednich 
Ponadto na rysunku planu wskazano 
moŐliwoŌń wydzielenia samodzielnych 
działek budowlanych z czňŌci nieru-
chomoŌci wnioskodawcy, które nie 
wymagajņ porozumieŊ sņsiedzkich.  

4. 21.11.2008 Honorata JóŎwiak 
Karolew 30 

09-522 Dobrzyków 

Wnosi o naniesienie w 
planie nowej drogi i 
podziałów na działki  
(11 działek). 

308/1 35MN +/-    Uwaga czňŌciowo uwzglňdniona 
poprzez wprowadzenia ciņgu pieszo 
jezdnego wzdłuŐ rowu.  
Natomiast podział na działki musi 
spełniań wymóg minimalnej po-
wierzchni działki ustalonej w projekcie 
planu (1200m2) dla całej jednostki 
35MN- w zwiņzku z tym istnieje 
moŐliwoŌń wydzielenia jedynie  
8 działek. 
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5. 24.11.2008 Justyna i Remigiusz 
Zalewscy 

ul. Składkowskiego 
1 m.4 

09-530 Gņbin 

Brak zgody na poszerzenie 
drogi 55KPJ do szerokoŌci 
6,5m - utrzymanie 
dotychczasowej szerokoŌci 
5m. 

290/9 
290/8 

55KPJ 
26MN 

+/-    Uwaga czňŌciowo uwzglňdniona. 
Utrzymuje siň przebieg ciņgu pieszo 
jezdnego 55KPJ w granicach ewiden-
cyjnych działek wnioskodawcy. Jego 
szerokoŌń wynosi 5m. 
W południowej czňŌci utrzymuje siň 
szerokoŌń 7m w celu obsługi nieru-
chomoŌci wydzielonych na działce o nr 
ew.292/2- północna linia rozgraniczajņ-
ca ciņgu na tym fragmencie przebiega 
nadal po granicy działki wnioskodawcy.  
Natomiast ze wzglňdów poŐarowych 
konieczne jest Ōciňcie naroŐnika działki 
o nr ew. 290/9. 

6. 26.11.2008 Dorota UrbaŊska 
Górki 9 

09-530 Gņbin 

Wnioskuje o przesuniňcie 
drogi 9KDL tak aby 
przebiegała 32m za 
ostatnim budynkiem na 
działce. 

120/1 9KDL 
45MN 

+/-    Wniosek do czňŌciowego uwzglňdnie-
nia, w projekcie planu nastņpi zmiana 
przebiegu i szerokoŌci drogi 9KDL 
umoŐliwiajņca wydzielenie z działki o nr 
ew. 120/1 działki budowlanej spełniajņ-
cej parametry ustaleŊ szczegółowych 
dla tego terenu. 

7. 26.11.2008 Ewa Chojnacka 
ul. Klonowa 5 
09-530 Gņbin 

Proponuje zwňŐenie drogi z 
15m do szerokoŌci 8,5m. 

258/3 
258/5 
258/4 

11KDD +/-    Uwaga do czňŌciowego uwzglňdnienia. 
SzerokoŌń drogi w liniach rozgranicza-
jņcych zmieni siň na 10m. 

8. 26.11.2008 Roman Matuszewski 
ul. Bat. „Parasol” 21 

m. 21 
09-410 Płock 

Brak zgody dla przeprowa-
dzenia drogi 6KDL przez 
działkň wnioskodawcy, 
propozycja przeprowadze-
nia jej w rowie przeciwpan-
cernym (na dyskusji 
publicznej proponuje jņ w 
miejscu linii Ōredniego 
napiňcia). 

256/3 14MN  -   Uwaga do odrzucenia. Zaproponowany 
w projekcie planu przebieg drogi 6KDL 
umoŐliwia optymalny podział i obsługň 
działek na terenach oznaczonych na 
rysunku planu 5MN, 14MN i 15MN.  

9. 10.12.2008 Barbara BiŊkowska 
Górki 1 

09-530 Gņbin 

Wg wnioskodawcy działka 
została w 45% wyłņczona z 
moŐliwoŌci zabudowy i tym 
samym pozostaje teren z 
którego moŐna wydzieliń 
jedynie 2 działki budowla-
ne. Wnosi o zapewnienie 
dostňpu do działki nr 304 ze 
strony sņsiedniej wsi-Górki 
Małe i tym samym 
rezygnacjň z drogi 51KPJ 
oraz fragmentu 20KDD.  

303 
 

37MN 
20KDD 
51KPJ 

 -   Uwaga nieuwzglňdniona. Zapropono-
wany w projekcie planu układ 
komunikacyjny oraz podział terenu na 
działki jest optymalny i uwzglňdnia 
zaistniałe wczeŌniej uwarunkowania 
dotyczņce podziałów wynikajņce z 
poprzednich opracowaŊ planistycz-
nych.  
Natomiast nie jest moŐliwe zapisanie w 
planie jako ustalenia obsługi działki o 
nr 304 z terenów nie objňtych 
niniejszym planem miejscowym. KaŐda 
działka musi mień zapewniony 
bezpoŌredni lub poŌredni dostňp do 
drogi publicznej wyznaczonej w planie.  

10. 17.12.2008 Agnieszka 
Czajkowska 
ul. Szarych 

Szeregów 30/26 
09-409 Płock 

Zwraca siň o zmianň planu 
-wyznaczenie dodatkowej 
działki i przepustu przez 
rów z drogi dojazdowej. 

277/1 15MN +-    Uwaga do czňŌciowego uwzglňdnienia. 
WłaŌciciel ma moŐliwoŌń podziału 
terenu na kilka działek budowlanych z 
moŐliwoŌciņ ich obsługi poprzez drogň 
wewnňtrznņ, poprowadzonņ od drogi 
6KDL.  

Przewodniczņcy Rady Miasta i Gminy Gņbin: 
Edward Wilgocki 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 238/XXXVII/2009 

Rady Miasta i Gminy Gņbin 
z dnia 2 grudnia 2009r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) Rada Miasta i Gminy Gņbin rozstrzyga, co nastňpuje: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŐņce zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaŊ-
ców stanowiņ zadania własne gminy. 

§ 2. W skład zadaŊ własnych gminy, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miejscowoŌci Górki, wchodzņ: 

1) wodociņg; 

2) kanalizacja sanitarna; 

3) kanalizacja deszczowa; 

4) oŌwietlenie dróg i miejsc publicznych. 

§ 3. Sposób realizacji przewidzianych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
Őņ do zadaŊ gminy: 

1) w oparciu o obowiņzujņce przepisy, w tym Prawo zamówieŊ publicznych; 

2) w oparciu o przepisy branŐowe, np. prawo energetyczne; 
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3) terminy realizacji poszczególnych zadaŊ - etapowanie w zaleŐnoŌci od przyjňtych zadaŊ w corocznych 

budŐetach gminy. 

Pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w granicach planu nie naleŐņ do zadaŊ wła-
snych gminy i bňdņ finansowane ze Ōrodków własnych inwestorów, na zasadach okreŌlonych przepisami 
odrňbnymi. 

§ 4. Finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do 
zadaŊ własnych gminy zgodnie z przepisami o finansach publicznych, odbywań siň bňdzie poprzez: 

1) wydatki z budŐetu gminy zgodnie z uchwałņ budŐetowņ; 

2) współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrznymi, poprzez budŐet gminy – w ramach m. in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji z funduszy krajowych, 

c) z udziału inwestorów zewnňtrznych na podstawie odrňbnych porozumieŊ, 

d) innych Ōrodków zewnňtrznych. 
 

Przewodniczņcy Rady Miasta i Gminy Gņbin: 
Edward Wilgocki 
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UCHWAŁA Nr XXXII/152/2009 

RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ 

z dnia 7 grudnia 2009 r. 

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Wypożyczeń  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowie nad Pilicą. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) oraz art. art. 
13 ust. 3 ustawy z dnia 25 paŎdziernika 1991r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalnoŌci kultu-
ralnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z póŎn. zm.) 
w zwiņzku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 
1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z póŎn. 
zm.) Rada Gminy uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Opiniuje siň pozytywnie Regulamin Orga-
nizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabo-
wie nad Pilicņ stanowiņcy załņcznik nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

§ 2. Opiniuje siň pozytywnie Regulamin Wypo-
ŐyczeŊ Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowie 
nad Pilicņ stanowiņcy załņcznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Kierow-
nikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowie 
nad Pilicņ 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego i 
wchodzi w Őycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Marek Pisarek 
 
 
 
 
 
 
 
 


